
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 
Protokoll, Årsmøte 7. juni 2014. Østerbø Fjellstue. 

Styreleder ønsket de 36 fremmøtte velkommen. 

 

Sak 1 Åpning. 

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. 

 

Styreleder foreslo Linda Wolden som ordstyrer og Anita Menkerud som referent. Til å signere 

protokollen ble foreslått Hilde Gry Winther og Elisa Hallbäck Tellekorps: Øyvind Berg og Gjertrud 

Hansen 

 

Vedtak: 

Innkalling ble godkjent. 

Som ordstyrer ble valgt Linda Wolden, Anita Menkerud som referent.  

Til å signere protokollen ble valgt Hilde Gry Winther og Elisa Hallbäck 

Tellekorps: Øyvind Berg og Gjertrud Hansen 

 

Innsigelse på dagsorden – valgkomiteen: 

Konklusjon på innsigelse:  

1. Valget foreslås avvist pga feil på stemmeseddelen, den er misvisende med tanke på hvor 

mange kryss kontra medlemmer man skal velge og valgkomite’ og revisor/vararevisor 

mangler på stemmeseddelen. 

2. Det er ytret mistillit til valgkomiteen og de fremmes avsatt pga feil på stemmeseddelen, blant 

annet på grunnlag av svarbrev fra NKK, ved Øystein Eikeseth , som ble lest opp for årsmøtet. 

3. Ny valgkomité ønskes (interim) innsatt til nytt årsmøte avvikles 

a. Det ble foreslått Susan Clayborough, Kristin Tingsrud, Mette Nordeng Grønvold, 

Øyvind Berg, Hilde Gry Winther. 

4. Det må pga overforstående innkalles til nytt årsmøte/ekstraordinær generalforsamling 

Avstemming ble foretatt vedrørende mistillit til valgkomiteens forslag og til valgkomiteen 

 

Vedtak:  

1. Valget må avvises pga feil på stemmeseddelen og det har derfor ikke vært mulig og 

forhåndsstemme. Ny valgseddel utarbeides. 

2. Etter avstemning ble det ikke mistillit til valgkomiteens forslag: ja/nei 

 Forbedret valgseddel gjøres tilgjengelig for medlemmene. 

3. Etter avstemning ble det mistillit til valgkomiteen ja/nei  

 På grunn av mistillit til valgkomiteen avsettes nåværende komité 

4. Som interimvalgkomité er valgt følgende:  

 Susan Clayborough, Kristin Tingsrud, Mette Nordeng Grønvold og Øyvind Berg – disse 

konstituerer seg selv. 

5. Det vil bli et ekstraordinært årsmøte med valg på et senere tidspunkt. Dato for dette 

formidles medlemmene på et senere tidspunkt. Muligens i forbindelse med Lille Spesialen i 

august. 

 

Sak 2 Styrets årsberetning 

Årsberetningen ble ikke lest opp pga distribusjon i RR-bladet.  

 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet. 



 

 

 

Sak 3 Revidert regnskap 2013 

Det er fremmet forslag om at det må brukes mer penger på medlemmene. Styret anmoder alle om å 

være aktive i å søke om midler til forskjellige aktiviteter. 

Minner også om at når det gis midler at det er regler for tildeling: annonsering, omtale i RR-bladet 

etc. Se egen info på klubbens nettsider. 

Revidert regnskap ble ikke opplest pga publisering i RR-bladet. 

 

Vedtak: Årsregnskap 2013 ble godkjent av årsmøtet. 

 

Sak 4 Budsjett 

Budsjettet ble ikke opplest. 

Det ble presisert at det er budsjettert med underskudd 

 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent 

 

Sak 5 Innkomne forslag 

Forslag 1) Forslag til gjeninnføring av paragraf vedrørende utnevning av æresmedlemmer i klubbens 

vedtekter.  

 

Vedtak forslag 1: Forslaget godkjennes 

 

Forslag 2) Tilleggskrav for oppnåelse av championat 

 

Vedtak forslag 2: Forslaget godkjennes 

 

Forslag 3) Antall utstillinger for Rhodesian ridgeback 

 

Vedtak forslag 3: Forslaget godkjennes uten avstemming fordi styret allerede har denne 

myndigheten 

 

Sak 6 Valg av styremedlemmer og vara medlemmer. 

Vedtak: Saken behandles ikke, se sak 1 

 

 

Anita Menkerud     Linda Wolden 

Referent      Møteleder 

 

 

 

 

_____________________________    ________________________________ 

Hilde Gry Winther        Elisa Hallbäck 

 


